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TYNSET, den 17.03.2015
Bersvend Salbu (s)
ordfører

Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf.62 48 50 00 eller
e-post: postmottak@tynset kommune.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Møtet er åpent for publikum.
Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek.
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Sak 13/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
24.02.2015.
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 15/183

Saksbehandler:
Tone Bergfall

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
13/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

MØTEPROTOKOLL

KOMMUNESTYRET
Møtested: Musikkrommet, Tynset barneskole
Møtedato: 24.02.2015
Tid:
Kl. 18.00
Informasjon om endringene i helse- og omsorgssektoren i tråd med vedtak i
kommunestyresak 4/15
Til stede på møtet:
Medlemmer:
Bersvend Salbu
Stein Tronsmoen
Morten Sandbakken
Inger Lise Stubsjøen Martinsen
Thomas Svee
Merete Myhre Moen
Signe Marit Lium
Mahdi Hassan Mouhoumed
Per Hermann Køhn Hansæl
Ibrahima Sesay
Geir Arne Mælan
Berit Nordseth Moen
Nils H. Øian
Grete Negård Johansen
Steinar Brekken
Christian F. Steenland
Ragnar Talsnes
Terje Hylen
Kjetil O. Lorentzen
Liv Alfhild Utby
Arne Georg Aunøien
Lisbeth Skiphamn Holten
Margit Wang

TYNSET KOMMUNE

Varamedlemmer:
Erland Horten
Magnus Arne Normann
Jan Haugan
Therese Dalen
Andre:
Rådmann Arild Einar Trøen
Forfall:
Hanne Graneng
Oskar Snarvold
Rune Storli
Arne Eggen
Merknad:
Terje Hylen, H, hadde bedt om sak om
manglende journalføring. Rådmannen
besvarte spørsmålet i begynnelsen av
møtet.
TYNSET, den 24.02.2015
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5/15
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN
27.01.2015.
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 27.01.2015.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 27.01.2015.

6/15
INNBYGGERFORSLAG ETTER PARAGRAF 39 A I KOMMUNELOVEN
Rådmannens innstilling:
Kommunelovens gir ikke åpning for å ta innbyggerforslagene opp til behandling i
kommunestyret.
Vedtaket er hjemlet i kommunelovens § 39 a punkt 3, bokstav b. I samme valgperiode kan det
ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av
kommunestyret i løpet av valgperioden.
Behandling:
Jan Haugan, SP, ble enstemmig erkjent habil.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu:
Tillegg til rådmannens innstilling:
Omleggingene innen helse og omsorgssektoren bremses noe, for å trygge prosessen og
involveringen av brukere og pårørende samt kommunens råd og brukerråd.
Administrasjonen bes utarbeide en informasjonsplan, som imøtekommer behov for mer
informasjon hos befolkningen, ansatte/tillitsvalgte, samt brukere og pårørende.
Forslag fra Senterpartiet v/Stein Tronsmoen:
Kommunestyret i Tynset vil sikre en god prosess videre vedrørende omstilling av helse- og
omsorgstjenesten i retning av lengre og bedre hjemme og økt kvalitet i institusjon. Dette må
omfatte blant annet:
A. en etterprøvbar beregning av de økonomiske konsekvensene, herunder også
overgangskostnadene
B. å sikre en gjennomføringsorganisasjon som preges av åpenhet og inkludering, og en
sterkere involvering av representanter for brukere og ansatte
C. å utarbeide en ny og realistisk tidsplan for gjennomføring av tiltakene og beskrive
innslagstidspunktet for økonomisk effekt.
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D. en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som også hensyntar miljøkonsekvenser, og som
behandles i AMU
E. omstillingsarbeidet forutsettes sluttført innen utgangen av 2016
F. det skal gis orientering i kommunestyret hver måned for å sikre informasjon og dialog
Den videre prosessen kan fortsette med planlagte tiltak som ikke er irreversible inntil
ovenstående punkter A – D er lagt frem for kommunestyret.
Forslag fra Senterpartiet v/Jan Haugan:
- Innbyggerforslaget tas til følge.
- Det foretas en ny utredning og behandling i forhold til de endringer kommunen har lagt opp
til i eldreomsorgen og som er under politisk behandling.
- Det utarbeides en konsekvensanalyse for den planlagte eldreomsorgen i Tynset.
- Saken fremmes som egen sak for kommunestyret i mai måned.
- Som følge av dette vedtaket settes omorganiseringsprosessen på vent.
Etter gruppemøter:
Sosialistisk Venstreparti v/ordfører Bersvend Salbu trakk forslaget sitt.
Senterpartiet v/Stein Tronsmoen trakk punkt E i sitt opprinnelige forslag.
Votering:
Forslaget fra Haugan falt med 3 stemmer mot 24 stemmer.
Justert forslag fra Tronsmoen satt opp mot rådmannens innstilling: Justert forslag fra
Tronsmoen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret i Tynset vil sikre en god prosess videre vedrørende omstilling av helse- og
omsorgstjenesten i retning av lengre og bedre hjemme og økt kvalitet i institusjon. Dette må
omfatte blant annet:
A. en etterprøvbar beregning av de økonomiske konsekvensene, herunder også
overgangskostnadene
B. å sikre en gjennomføringsorganisasjon som preges av åpenhet og inkludering, og en
sterkere involvering av representanter for brukere og ansatte
C. å utarbeide en ny og realistisk tidsplan for gjennomføring av tiltakene og beskrive
innslagstidspunktet for økonomisk effekt.
D. en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse som også hensyntar miljøkonsekvenser, og som
behandles i AMU
TYNSET KOMMUNE
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E. det skal gis orientering i kommunestyret hver måned for å sikre informasjon og dialog
Den videre prosessen kan fortsette med planlagte tiltak som ikke er irreversible inntil
ovenstående punkter A – D er lagt frem for kommunestyret.

7/15
SELSKAPSKONTROLL MESKANO AS
Kontrollutvalgets innstilling:
1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning.
2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger
3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører.
Behandling:
Magnus Arne Normann, AP, ble enstemmig erkjent inhabil og fratrådte behandlingen av
saken.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt (26–0).
Vedtak:
1. Rapporten ”Eierskapskontroll i selskapet Meskano AS” tas til etterretning.
2. Tynset kommune følger opp revisors anbefalinger
3. Rapportering skjer etter nærmere avtale mellom kontrollutvalget og ordfører.

8/15
RULLERING AV KOMMUNDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI, DEL 2
(HANDLINGSDELEN) KOMITE MILJØ/LANDBRUK/TEKNISK
Komiteens innstilling:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny del 2 (handlingsdel 2015-2018) i
Kommunedelplan for klima og energi 2010-2020.
Behandling:
Christian Fr. Steenland, V, la frem saken på vegne av komiteen.
Forslag fra Høyre v/Terje Hylen:
Endring i 4. siste kulepunkt under kapittel 4 Tiltak for klimatilpasninger:
«Bevare jordbruksarealer for fremtidig matproduksjon.» endres til «Bestrebe seg for å bevare
jordbruksarealer for fremtidig matvareproduksjon.»
Forslaget fra Hylen falt med 5 stemmer mot 22 stemmer for rådmannens innstilling 4. siste
kulepunkt kapittel 4.
Komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Tynset kommune, kommunestyret, vedtar ny del 2 (handlingsdel 2015-2018) i
Kommunedelplan for klima og energi 2010-2020.

9/15
HØRING: REGIONAL PLAN FOR DOVREFJELLOMRÅDET
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune gir sin tilslutning til forslag til regional plan for Dovrefjellområdet med
følgende merknad:
• Handlingsprogrammet i planen må følges opp med midler i forhold til nødvendig
tilrettelegging og kanalisering utenom sårbare områder, herunder etter geografi og
årstider.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tynset kommune gir sin tilslutning til forslag til regional plan for Dovrefjellområdet med
følgende merknad:
• Handlingsprogrammet i planen må følges opp med midler i forhold til nødvendig
tilrettelegging og kanalisering utenom sårbare områder, herunder etter geografi og
årstider.

10/15
SIKRINGSTILTAK FOR TYSLA PÅ STREKNINGEN GRØTÅA - GARNES
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret har behandlet «Tiltaksplan. Sikringstiltak mot Tysla på strekningen Grøtåa –
Garnes. Sluttarbeid» datert 03.12.2014 og slutter seg til rådmannens vurdering.
Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret har behandlet «Tiltaksplan. Sikringstiltak mot Tysla på strekningen Grøtåa –
Garnes. Sluttarbeid» datert 03.12.2014 og slutter seg til rådmannens vurdering.
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11/15
SAMARBEIDSAVTALE MELLOM TYNSET KOMMUNE OG SYKEHUSET
INNLANDET HF
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som
består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med loven.
b. Ordføreren signerer samarbeidsavtalen.
c. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og
samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er
enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i OSU.
Behandling:
Stein Tronsmoen, SP, ble enstemmig erkjent inhabil og fratrådte behandlingen av saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt (26–0)
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som
består av en samarbeidsavtale med tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner.
2. Kommunestyret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene:
a. Kommunestyret vedtar avtalen i tråd med loven.
b. Ordføreren signerer samarbeidsavtalen.
c. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endringer i tjenesteavtalene og
samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er
enige i disse. Eventuelle endringer behandles først i OSU.

12/15
HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune går mot forslaget om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til
staten. Det vises vedlagte høringsuttalelse.
Behandling:
Forslag fra Høyre v/Berit Nordseth Moen:
Tynset kommune støtter regjeringens forslag om overføring av skatteoppkreving til
Skatteetaten. Kommunen mener at mer kompetente fagmiljøer gir økt rettssikkerhet og økt
grad av likebehandling, samt at stordriftsfordeler gir økonomisk gevinst. Det forutsettes at de
økonomiske gevinstene tilbakeføres kommunene i form av økte overføringer til kommunal
drift som skole og helse/omsorg.
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Skatt Øst har i dag en avdeling på Tynset med 8 ansatte med høy kompetanse. Tynset
kommune er et regionsenter i Fjellregionen med et større kompetanse- og fagmiljø innen jus,
IKT, økonomi og regnskap. Tynset kommune mener at det eksisterende skattekontoret på
Tynset bør opprettholdes og utvides. Et skattekontor mellom Mjøsregionen og Trondheim,
plassert på Tynset, vil gi en god tilgjengelighet for brukerne, og vil bidra til økt rettssikkerhet
og likebehandling i vår region.
Forslaget fra Nordseth Moen falt med 3 stemmer mot 24 stemmer for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Tynset kommune går mot forslaget om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til
staten. Det vises vedlagte høringsuttalelse.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret godkjenner møteprotokoll fra møte i kommunestyret 24.02.2015.
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FORVALTNINGSREVISJON FOR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER, ANLEGG
OG VEIER
Arkiv: 231 Q10
Arkivsaksnr.: 15/305

Saksbehandler:
Stein Dølmo

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
14/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

Vedlegg
Rapport: Forvaltningsrevisjon – Vedlikehold av bygninger, anlegg og veier
Andre dokumenter i saken
1. FORVALTNINGSREVISJON FOR VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER, ANLEGG OG
VEIER, datert 12.03.2015
Melding om vedtak sendes til
Saksopplysninger
Kontrollutvalget i Tynset valgte, bl.a. på grunnlag av kommunestyrets vedtak i sak 89/12 flg.
prosjekt som forvaltningsrevisjonsprosjekt 2014/2015: Vedlikehold av bygninger, anlegg og
veier.
I sak 11/14 ble prosjektbeskrivelse for prosjektet behandlet, og slikt enstemmig vedtak ble
fattet:
1. Tynset kontrollutvalg vedtar at prosjektet ”Vedlikehold av bygg, anlegg og veier i
Tynset kommune” gjennomføres som forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2014-2015. Dette
i hht plan for forvaltningsrevisjon og kommunestyrets vedtak i sak 89/12.
2. Prosjektbeskrivelsen slik som vedlagt saken vedtas med flg. endringer:
Under punktet avgrensning: Teksten endres til: Prosjektet avgrenses til å gjelde årene
2011, 2012 og 2013. Det skal foretas en definisjon av ordinær drift og vedlikehold av
bygninger/anlegg/veier.
Under punktet problemstillinger: Punkt 2 deles opp i 2 punkter:
• Foreligger det tilstandsrapporter for kommunale bygg, anlegg og veier?
• I hvilken grad foreligger det tilfredsstillende oversikter over
vedlikeholdsbehovet?
Punktet innarbeides i prosjektbeskrivelsen, sammen med redaksjonell endring i
innledningen under punktet problemstillinger.
3. Prosjektet starter opp etter sommeren 2014, og ferdigstilles i januar 2015.
4. Prosjektet lyses ut på anbud i samarbeid med Abakus AS.
5. For øvrig gjelder fortsatt at Tynset tar initiativ til en regional forvaltningsrevisjon om
barnevern i 2015, jf. kontrollutvalgets vedtak i sak 04714.
Detaljene i prosjektbeskrivelsen gjengis ikke her.
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I sak 22/14 ble BDO AS valgt som leverandør av forvaltningsrevisjonsprosjektet for en
fastpris i hht tilbud på kr. 110.000,-. Begrunnelse for dette var eneste tilbyder til en akseptabel
pris.
BDO AS har levert rapport med kommunens høringsuttalelse i hht frist.
Saksvurdering
I sin prosjektbeskrivelse satte kontrollutvalget opp flg hovedmål og delmål med prosjektet:
Formålet med prosjektet er å ivareta de problemstillinger som er
beskrevet i ”Overordnet analyse for Tynset kommune 2012-2015”.
Hovedproblemstillingen er:
Har Tynset kommune gode systemer for planmessig
vedlikehold av bygg/eiendom og kommunale veier?
Prosjektet avgrenses til å gjelde årene 2011, 2012 og 2013. Det skal
foretas en definisjon av ordinær drift og vedlikehold av
bygninger/anlegg/veier.
Prosjektet skal ha fokus på flg problemstillinger for vedlikeholdet av
bygg/anlegg og veier i perioden 2011-2013:
1. I hvilken grad foreligger det overordnede politiske mål for
vedlikeholdet?
2. Foreligger det tilstandsrapporter for kommunale bygg,
anlegg og veier?
3. I hvilken grad foreligger det tilfredsstillende oversikter over
vedlikeholdsbehovet?
4. Foreligger det vedlikeholdsplaner og/eller prioriteringer?
5. Foreligger det systemer og rutiner for oppfølging av
vedlikeholdsplanene?
Problemstilling 2 og 3, og 4 og 5 er sammenslått i rapporten. Det vises for øvrig til rapportens
kapittel 1.
Sekretariatet kommenterer ikke de fremlagte funn, de er klart beskrevet i den vedlagte rapport
som etter sekretariatets oppfatning tilfredsstiller det oppdraget som er gitt av kontrollutvalget.
Vi vil allikevel gjengi flg fra rapporten:
Når det gjelder den første problemstillingen, gir kommunen uttrykk for et overordnet mål om
å være en leverandør av gode tjenester på alle områder. Dette er en generell formulering som
ikke spesifikt retter seg mot vedlikehold, selv om den også implisitt gjør det. Kommunen er en
stor eiendomsbesitter med over 50.000 m2 bygg, og burde etter revisors syn gitt noen
overordnede mål for eiendomsforvaltningen. Forøvrig erkjennes at bevilgninger til
vedlikehold må prioriteres eller nedprioriteres i forhold til bevilgninger til andre formål.
TYNSET KOMMUNE
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Den andre problemstillingen om tilstandsrapporter og oversikter over vedlikeholdsbehovet
har kommunen hovedsakelig dekket gjennom kvalitetssikringssystemet for
tilstandsvurderinger av formåls-bygg. Det er positivt at kommunen har innført et slikt system.
Flere mangler, til dels alvorlige, kart-lagt på formålsbyggene i 2012, er ikke utbedret. Innen
vann og avløp har kommunen tilstandsrapport på flere kvalitetsindikatorer, som direkte eller
indirekte har relevans mot vedlikehold. På dette området er det ikke gjennomført egne
tilstandsvurderinger. Vedlikeholdsplanen for vei gir uttrykk for et betydelig etterslep på
veinettet, og virksomhetsplanene redegjør også for etterslep.
Den siste problemstillingen vedrører vedlikeholdsplanlegging og prioriteringer av
vedlikehold. Sam-let sett holder kommunen seg innenfor vedlikeholdsbudsjettet, men det er
betydelige omfordelinger i det interne budsjettet. For skoler, barnehager og idrett brukes
mindre enn halvparten av vedlikeholdsbudsjettet. Sammenlignet mot andre kommuner bruker
Tynset kommune også vesentlig færre ressurser til vedlikehold av eiendomsforvaltningen
samlet, og prioriterer dermed vedlikehold lavere enn disse. Årsrapportene kunne vært mer
fyldige på redegjørelse for vedlikeholdsbehovet og gjennomføringen, også vurdert opp mot
sammenlignbare kommuner.
Rapportens innhold og funn:
I kap. 2 gjennomgås bakgrunn og formål, problemstillinger og revisjonskriterier, samt metode
og gjennomføring og avgrensninger.
I kap. 3 gjennomgås "Rutiner for planlegging og gjennomføring av vedlikehold".
I kap. 4 foretas en vurdering av overordnede mål for vedlikeholdet. Det overordnede funn et
her er at "Tynset kommune ikke har fastsatt overordnete mål for eiendomsforvaltningen, og
plan for hvordan vedlikeholdet av bygg og anlegg skal prioriteres." Problemstillingen har fått
rødt symbol, noe som betyr at kvaliteten må forbedres.
I kap. 5 vurderes vedlikeholdsbehovet. Her er flg gitt gult symbol:
• Tynset kommune har etablert eget system for vurdering av tilstandsgrad på bygg.
Mange alvorlige mangler ble kartlagt i 2012, og seinere ikke utbedret, og er heller ikke
kostnadsmessig stipulert.
• Vedlikeholdsplanen for vei gir uttrykk for et vedlikeholdsetterslep.
Flg er gitt rødt symbol:
• Det er sannsynligvis et potensial for økt vedlikehold innen vann og avløp
• Virksomhetsplanene gir uttrykk for et vedlikeholdsetterslep.
I kap 6 er det foretatt en vurdering av rutiner for vedlikeholdsplanlegging og prioritering. Her
er to forhold gitt gult symbol, mens ett forhold ikke er gitt symbol.
Rådmannens høringsuttalelse:
I kap 7 er gjengitt rådmannens høringsuttalelse til foreløpig rapport. Revisor har ved
fremleggelse av endelig rapport justert rapporten i fht rådmannens uttalelse.
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Vedlegg.
Rapportens kap 8 inneholder nyttige vedlegg vedr tilstandsvurderinger og utvikling i
vedlikeholdskostnader.
Forslag til tiltak:
Revisor har flg anbefalinger til Tynset kommune:
1. Det utarbeides overordnede mål for eiendomsforvaltningen og en strategi for hvordan
vedlikeholdsbehovet skal dekkes.
2. Det utarbeides plan for gjennomføring av vedlikehold iht. tilstandssystemets kartlegginger,
herunder at vedlikeholdstiltak stipuleres kostnadsmessig.
3. Tilstandssystemet bør utvides til å omfatte anlegg innen vann og avløp.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet er av den oppfatning at BDO har levert en svært grundig rapport som påpeker
flere forhold vedr vedlikeholdssituasjonen i Tynset kommune som har til dels stort
forbedringspotensial.
Det må understrekes at en slik forvaltningsrevisjon skal angi punkter til forbedring. Dette er
det vesentlige med en forvaltningsrevisjon av denne typen.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Kontrollutvalgets innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten for Tynset kommune 2015 ”Vedlikehold av bygninger, anlegg
og veier” tas til etterretning.
Tynset kommune følger opp rapporten med de tiltak som revisor anbefaler.
Kontrollutvalget gis en tilbakemelding på denne oppfølgingen etter nærmere avtale med
ordfører.
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KOMITE KULTUR/IDRETT - FRIVILLIGHET, EN RESSURS
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/746

Saksbehandler:
Aud Karen Leet

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
15/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

Vedlegg
Kartlegging
Andre dokumenter i saken
1. KOMITE KULTUR/IDRETT - KOMITEOPPGAVE, datert 10.06.2014
Saksopplysninger
Den 10.06.14 ga ordføreren komite for kultur og idrett følgende mandat:
Det er ønskelig å kartlegge behov hos kommunens virksomheter, der frivillighet kan være en
ressurs, samtidig som en opparbeider systemer hvor en kan få synliggjort oppgaver og utløst
potensialet som frivilligheten kan bidra med.
Komiteen får i oppgave å systematisere og synliggjøre hvilke ressurser frivilligheten kan
representere for Tynset kommune, herunder å peke på tiltak som kan gjøre det enklere å få
god effekt ut av frivilligheten inn i virksomhetens arbeid.
Leder Bo- og behandlingstjenesten Aud-Karen Leet ble utnevnt som sekretær for oppgaven.
Komiteen består av Hanne Graneng – leder, Arne Eggen, Geir Arne Mælan, Ibrahima Sesay
og Nils Øian.

Saksvurdering
Komiteen har avholdt 4 møter.
Der er sendt ut forespørsel om behov til alle tjenesteområder i Tynset kommune og alle har
gitt tilbakemelding.
Det er sendt ut forespørsel til 46 lag, foreninger og interesseorganisasjoner. Herav har 8 har
gitt tilbakemelding.
På bakgrunn av innsamlet informasjon fra kommunens tjenesteområder og lag, foreninger og
interesseorganisasjoner er det laget et sammendrag av nåværende og mulige aktiviteter som
kan ivaretas av frivillige.
Saksframlegget beskriver også noen tiltak som kan iverksettes for å gjøre det enklere å få god
effekt av det frivillige arbeidet.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.
Komiteens innstilling:
1. Komiteens arbeid har synligjort områder og muligheter der det er mulig å stimulere til økt
bruk av frivillighet.
2. Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå tiltak som kan føre til økt bruk av
frivillighet. Eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og
virksomhetsplan.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 16 av 26

Sak 16/15
KOMITE PLEIE, OMSORG, HELSE, SOSIAL – TILTAKSPLAN FOR
FOLKEHELSE 2015-2019
Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 14/747

Saksbehandler:
Stein Kaasin

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
16/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

Vedlegg
Tiltaksplan for folkehelse 2015-2019
Folkehelseprofil for Tynset 2015
Frisklivssentral i Tynset kommune.
1 stk. høringsuttalelse fra intern høring.
Andre dokumenter i saken
1. TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE 2015-2019, datert 12.03.2015
2. TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE, datert 12.12.2014
3. KOMITE PLEIE, OMSORG, HELSE, SOSIAL - KOMITEOPPGAVE, datert 10.06.2014
4. TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE, datert 12.02.2015
5. TILTAKSPLAN FOR FOLKEHELSE, datert 19.11.2014
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdeledere
Saksopplysninger
Ordfører har gitt komite for pleie, omsorg, helse og sosial i oppgave å utarbeide en tiltaksplan
for folkehelse for Tynset kommune. I mandatet står det følgende:
«Det arbeides med folkehelse i mange av kommunens virksomheter. Likeledes arbeides det i
Fjellhelse med et delprosjekt vedrørende folkehelse. Dette feltet er sektorovergripende, og det
finnes mange planer som omhandler temaet. Folkehelse omhandler like mye den frivillige
sektor og enkeltpersoner, som den offentlige virksomhet. Derfor er det viktig å ha det vide
blikk når en tilnærmer seg temaet, samtidig som en klarer å være konkret på noen tiltak som
vil ha betydning for folkehelsa i kommunen vår.
Komiteen skal utforme en tiltaksstrategi for folkehelse i Tynset kommune.»
Medlemmer i komiteen er Mahdi Hassan Mouhoumed (leder), Arne Georg Aunøien, Grete
Negård, Thomas Svee og Ragnar Talsnes.
Sekretær for komiteen har vært Stein Kaasin.
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Saksvurdering
Den fremlagte tiltaksplan for folkehelse er enstemmig godkjent som komiteens svar på
oppgaven. Planen har vært ute på intern høring, og en høringsuttalelse kom inn (vedlagt).
Denne høringsuttalelsen er tatt til orientering, men medførte ikke endring i tiltaksplanen.
Blant vedleggene finnes «Frisklivssentral i Tynset kommune». Når tiltaksplanen foreslår
stillingsutvidelse på Folkehelsekoordinator, vil dette vedlegget vise behovet for utvidelsen
samt aktuelle arbeidsområder.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke vurdert.

Komiteens innstilling:
1. Komiteens arbeid har synligjort mange muligheter og tiltak for å forbedre og systematisere
folkehelsearbeidet i Tynset kommune.
2. Tynset kommunestyre tar tiltaksplan for folkehelse 2015-2019 til etterretning.
3. Rådmannen gis i oppgave å utrede og foreslå hvordan tiltakene som er listet i planen kan
utføres av Tynset kommune. Økonomiske konsekvenser som en følge av tiltak nevnt i
planens prioriteringsliste vurderes i forbindelse med arbeidet med budsjett og
virksomhetsplan.
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KJØP AV ABAKUS AS - GODKJENNING AV KJØPSAVTALE OG
SELSKAPSAVTALE
Arkiv: 601
Arkivsaksnr.: 15/261

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
17/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

Vedlegg
1 Avtale om overdragelse av aksjer i Abakus AS (uten vedlegg)
2 Aksjonæravtale mellom kjøpere av aksjer i Abakus AS
Andre dokumenter i saken
1. Verdivurdering av Abakus AS
2. Vedlegg til avtale om overdragelse av aksjer i Abakus AS (vedlegg 8 og 10 er unntatt offentlighet)
Melding om vedtak sendes til
Abakus AS, Os kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Rendalen
kommune, Trysil kommune, Engerdal kommune, Åmot kommune, Stor-Elvdal kommune,
Dovre kommune, Vågå kommune, Røros kommune.
Saksopplysninger
Det vises til sak 40/14 i kommunestyremøte den 26.8.2014 om mulig kjøp av Abakus AS og
godkjenning av intensjonsavtale om kjøp av selskapet.
Hensikten med kjøp av Abakus AS er å sikre kommunene kompetanse og kapasitet til å
gjennomføre offentlige anskaffelser i henhold til gjeldende regelverk.
13 kommuner har sluttet seg til intensjonsavtalen om kjøp av Abakus AS. Det er kommunene
Dovre, Vågå, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga,
Tynset og Røros. De andre kommunene som har kjøpt tjenester fra Abakus AS er Lesja, Lom
Skjåk og Sel, disse kommunene har ikke sluttet seg til avtalen.
Verdivurdering av aksjene i Abakus AS.
I intensjonsavtalen med selger av aksjene i Abakus AS står det at utgangspunkt for pris pr
aksje settes med bakgrunn av en selskapsgjennomgang/verdivurdering foretatt av en ekstern
tredjepart. Det ble enighet om å benytte KPMG for å gjennomføre en selskapsgjennomgang.
KPMG har kommet med følgende konklusjon:
«Vi mener at Abakus AS bør verdsettes etter en substansverdi med en forutsetning om
fortsatt drift. Bokført egenkapital vil utgjøre en tilnærming til substansverdi. Basert på
siste tilgjengelige årsregnskap anslås verdien til ca. 1,5 millioner for verdien av
aksjene. Verdien bør justeres for opptjente resultater frem til eventuell inngåelse av
avtalen. Vi anbefaler da at et periodisert og revidert regnskap legges til grunn for
vurderingen.»
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Valg av metode for verdivurdering og pris pr aksje vil hver for seg være et tema for diskusjon,
men etter en god dialog med selger er det enighet om å forholde seg til summen på selskapet
slik KPMG har kommet frem til, dvs. kr 1 500 000. Ettersom KPMG har forhold seg til
regnskapet pr 31.12.0213 er det gjort følgende formulering i kjøpsavtalen med selger (pkt. 3):
«Kjøpesummen for Aksjene utgjør NOK 1 500 000 (Kjøpesummen). I tillegg gis selger
anledning til å ta ut et ordinært utbytte fra selskapet i 2014 på samme nivå som 2013 –
maksimalt kr 300.000,-.

Regnskapet pr 1. 10.2014 viser at selskapet vil kunne få et driftsresultat på samme nivå som i
2013, intensjonen med et utbytte fra selskapet i 2014 er at det ikke skal endre selskapets
bokførte egenkapital pr 31.12.2014 sammenlignet med 31.12.2013.
Når prisen på selskapet fastsettes med utgangspunkt i selskapets egenkapital er det teknisk
mulig å reduseres prisen ved at dagens eier tar ut mer i utbytte før aksjene overdras. Dette er
vurdert men anbefales ikke. Dette fordi det det er ønskelig at selskapet har handlingsrom til å
drive utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid kan i perioder påvirke selskapets egenkapital og med
for lav egenkapital i selskapet kan det oppstå en situasjon hvor styret og daglig leder må ha
mer fokus på likviditetsstyring enn utvikling og i ytterste konsekvens etablere kassekreditt
og/eller be eiere om kapitaltilførsel.
Vedlagte utkast til kjøpsavtale er ferdig forhandlet og legges frem for godkjenning.
Aksjonæravtale og drift av selskapet videre
Med nye eiere i selskapet vil det være behov for å sørge for at driften av selskapet videreføres
til beste for eierne. Vedlagt er utkast til aksjonæravtale som har til hensikt å sikre et godt
samarbeid, forutsigbarhet og sikkerhet for de verdier som kommunen går inn med ved kjøp av
aksjer. Selskapet skal fortsette å drive sin kjernevirksomhet som er tjenesterådgivning innen
innkjøp og anbudsprosesser. Videre står det i aksjonæravtalen at det er ønskelig å
videreutvikle selskapet slik at det kan tilby eierne andre tjenester hvor kommunene finner det
hensiktsmessig (f.eks. tjenester som krever spesialkompetanse som for eksempel juridisk
rådgivning, HMS og andre tekniske tjenester). For å lykkes med dette er det viktig at selskapet
har egenkapital og ressurser til å drive utviklingsarbeid i samarbeid med sine eiere.
Styremedlemmer til Selskapets styre skal, jf. forslag til aksjonæravtalen og vedtektene,
velges ut fra kompetanse og settes sammen på en slik måte at styret kan bistå daglig leder i en
profesjonell drift av selskapet. Vesentlige endringer i driften av selskapet avgjøres av
generalforsamlingen. Inntil det avholdes en generalforsamling vil det være behov for å
etablere et interimsstyre. Dette vil fungere som styre og skal bistå daglig leder i driften av
selskapet frem til nytt styre er valgt av generalforsamlingen.
Videre skal selskapet ikke ha til formål å gi utbytte til sine eiere, og det skal fakturere sine
tjenester slik at disse dekker selskapets driftskostnader. Prisen den enkelte kommune må
betale for tjenestene vil variere med den enkelte kommunes del av omsetningen i selskapet,
slik at det relativt sett blir rimeligere desto større del av omsetningen en kommune
representerer. Inntil videre forlenges eksisterende avtaler inntil nye avtaler er utarbeidet og
akseptert av eierne. Det å forlenge dagens avtaler sikrer alle kommuner å videreføre det
samme kostnadsnivået som i dag, men på sikt vil det være et mål å få ned kostnadene for alle
kommuner.
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Antall aksjer i selskapet må justeres i forhold til antall eiere. Bakgrunn for dette ligger ønsket
om likebehandling, og at antall aksjer skal til enhver tid være fordelt likt mellom aksjonærene.
Dette er en jobb som daglig leder og interimsstyre må forberede og gjennomføre frem til
første generalforsamling med nye eiere.
Saksvurdering/oppsummering
Det er 13 kommuner som har godkjent intensjonsavtalen om kjøp av aksjene i Abakus AS.
Gitt at alle kommuner aksepterer vedlagte kjøpsavtale vil prisen for aksjene pr kommune være
kr 115 385 kroner. I forhold til bevilgningen for aksjekjøp bør det tas høyde for at en eller
flere kommuner ikke ønsker å være med videre. Dersom tre kommuner trekker seg vil prisen
øke til kr 150 000. Finansiering av aksjekjøpet gjøres ved bruk av ubundet investeringsfond
som pr. 1.1.2014 utgjorde 14,4 mill. kr.
Inntil første generalforsamling med nye eiere avholdes innstiller rådmann på at følgende
personer velges som medlemmer i et interimsstyre:
• Ola Næsheim,
• Håvard Haug, rådmann i Engerdal
• En person om velges av kommunene i Nord-Østerdal.
Videre gis ordfører fullmakt til å representere Tynset kommune når det avvikles
generalforsamlinger i selskapet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Gode innkjøpstjenester vil bidra til effektive innkjøp med fokus på ressurssparing og ta
hensyn til miljøet.
Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte avtale om overdragelse av aksjer i Abakus AS.
Rådmann i Engerdal gis fullmakt til å signere avtalen på vegne av Tynset kommune.
2. Det bevilges inntil kr 150 000 for kjøp av 1/13 del av aksjene i Abakus AS. Kjøpet
finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.
3. Aksjonæravtalen mellom kjøpere av aksjer i Abakus AS godkjennes.
4. Ordfører representerer Tynset kommune når det avvikles generalforsamlinger i Abakus
AS. Ordfører gis også fullmakt i til å velge personer til et interimsstyre.
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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2014:13 KAPITALBESKATNING I EN
INTERNASJONAL ØKONOMI
Arkiv: 232
Arkivsaksnr.: 15/295

Saksbehandler:
Per Østigård

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
18/15
Kommunestyret

Møtedato
24.03.2015

Vedlegg
1. NOU 2014:13 KAPITALBESKATNING I EN INTERNASJONAL ØKONOMI HØRINGSUTTALELSE FRA LVK, datert 10.03.2015
Andre dokumenter i saken
Melding om vedtak sendes til
Finansdepartementet
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVK)
Saksopplysninger
Regjeringa oppnevnte i mars 2013 et utvalg, også omtalt som «Scheel-utvalget», etter
utvalgets leder. Utvalget har levert en utredning NOU2014:13 som omhandler
«kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi».
Høringsfrist er satt til 7. april 2015.
Av særskilt interesse for kommunene, er utredningens forslag om endringer i
beskatningsregler for eiendomsskatt. I utredningens kap. 12.10.1 argumenteres det for forhold
som taler for en statliggjøring av kommunenes eiendomsskatt.
Videre foreslår utvalget økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for skattebortfall
for staten. Dette vil føre til en reduksjon i kommunenes eiendomsskatteinntekter fra kraftverk
ved at kraftanleggenes formuesverdi blir lavere.
I utredningens kap. 10.4.7 foreslår utvalget å beholde de særskilte avskrivningsreglene for
vannkraftanlegg uendret. Avskrivningsreglene for vannkraftanlegg inngår som en del av
beregningen av kommunenes eiendomsskattegrunnlag.
Saksvurdering
En overgang fra kommunal til statlig eiendomsskatt vil overføre ca. 9 milliarder kroner fra
kommunesektoren til staten. For Tynset kommunes del utgjorde eiendomsskatten 20,7 mill. kr
i 2014. Eiendomsskatten er i praksis den eneste skatten som er en reell lokal skatt og som gir
kommunene mulighet til selv å påvirke sitt eget inntektsgrunnlag og derved kvaliteten på
tjenestetilbudet. Utvalgets forslag går dessuten på tvers av Regjeringas målsetting om at
kommunene skal beholde mer av skatteinntektene enn i dag. Den eneste kommunale
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skatteordninga som går direkte til kommunene bør også i lys av dette argumentet ikke gjøres
statlig.
Når det gjelder forslaget om grunnrenteskatt på vannkraft og kommunenes reduksjon i
eiendomsskatteinntekt, kan det synes som at utvalget ikke har tatt i betraktning denne
konsekvensen av forslaget. En slik reduksjon av inntektene kan ikke aksepteres.
Utvalget vurderer at dagens avskrivningsregler for vannkraftanlegg gir et godt bilde av faktisk
verdifall. Forslaget er i overensstemmelse med forarbeidene til kraftverksreformen i 1999 der
det legges vekt på at avskrivningssystemet for kraftsektoren i størst mulig grad bør avspeile
det faktiske verdifallet på driftsmidlene. Kommunen slutter seg til dette synet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Vedtaket har ingen relevans med hensyn til konsekvenser for klima og miljø.
Rådmannens innstilling:
Tynset kommune slutter seg til konklusjonene fra Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar (LVK) i vedlagte høringsuttalelse av 10. mars 2015 til NOU 2014:13
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TYNSET OG RØROS SOM MOTORER I REGIONAL UTVIKLING I
FJELLREGIONEN - FASE 2
Arkiv: 233
Arkivsaksnr.: 13/1973

Saksbehandler:
Bernt Robert Hansen

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
54/14
Kommunestyret
19/15
Kommunestyret

Møtedato
08.05.2014
24.03.2015

Vedlegg
Prosjektplan – fase 2
Melding om vedtak sendes til
Regionrådet for fjellregionen, Aumlivn. 4c, 2500 TYNSET
Saksopplysninger
Formannskapet i Tynset kommunes vedtok i møte 08.05.2014 at kommunen skulle delta i
prosjektet «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen».
Første fase av prosjektet er nå gjennomført som en del av Byregionprogrammet i regi av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Alle hovedaktivitetene i prosjektet er gjennomført, blant annet med utarbeidelse av
«Samfunnsanalyse av Fjellregionen», omfattende dialoger med en rekke samfunnsaktører i
hele regionen og utredinger med forslag til tiltak innen næringsutvikling,
kompetanseutvikling, rekruttering og kultur og idrett. Det er også gjennomført dialogmøter
med alle ungdomsrådene i de åtte kommunene og utarbeidet et notat om sterke og svake sider
ved regionsentrene og flaskehalser for samspillet mellom disse og nabokommunene.
Styringsgruppa for prosjektet, som har bestått av formannskapene i Tynset og Røros samt
ordførerne i de øvrige kommunene, godkjente på sitt møte 13. januar sluttrapporten og
regnskapet. Etter en prosess med utvelgelse av tema for eventuell deltakelse i fase 2 i
Byregionprogrammet gjorde styringsgruppa også følgende vedtak:
«Styringsgruppa godkjenner prosjektskissen som grunnlag for søknad i fase 2, og
regionrådgiver får fullmakt til å foreta eventuelle justeringer med bakgrunn i utlysningen fra
KMD.» Fase 2 av prosjektet planlegges gjennomført i perioden 1. juni 2015 til 31. mai 2018.
På denne bakgrunn søkes KMD om deltakelse i fase 2 i Byregionprogrammet, og begge
fylkeskommunene er søkt om medfinansiering, i tråd med vedlagte prosjektplan. Her framgår
følgende hovedmål for prosjektet:
«Bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset
og Røros som motorer i regional utvikling».
Hovedsatsingsområder:

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 24 av 26

Sak 19/15

•
•
•
•

Lokalmathovedstaden Røros
Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ status som verdensarv-sted
Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene på Tynset
Verdiskapning knyttet til bioøkonomi (skog og landbruk)

Tiltaket er nedfelt i Strategisk plan for Fjellregionen og handlingsplan for 2015/2016, som ble
vedtatt av Regionrådets arbeidsutvalg på møte 4. februar.
Det er et krav fra KMD at kommunene gir politisk tilslutning til søknaden. På denne bakgrunn
legges saken fram for kommunestyret til behandling.
Prosjektplanen legger til grunn et finansieringsbidrag på 50. 000 kroner per år fra hver av
Tynset og Røros kommuner. Dette er samme beløp pr år som Tynset bidro med i fase 1
(2014). Regionrådet har prosjektlederansvaret i stor grad gjennom egeninnsats. De øvrige
kommunenes bidrag vil derfor bestå i egeninnsats ved deltakelse på samlinger og møter. Det
bes altså ikke om et økonomisk bidrag fra de øvrige kommunene, men fra fylkeskommunene
og departementet.
Saksvurdering
Gjennomføringen av prosjektets første fase ansees å ha utviklet seg til å bli en viktig del av
det totale utviklingsarbeidet som pågår i Fjellregionen. Gjennom utarbeidelsen av
«Samfunnsanalyse av Fjellregionen» og de øvrige utredningene er det utarbeidet
dokumentasjon som kan benyttes på mange områder både i fellesskap og internt i
kommunene. Dette er viktig for virkelighetsoppfatningen og valg av tiltak i årene som
kommer.
Prosessene med samlinger for politikere, administrasjon, næringsliv og ikke minst
ungdommene har også en positiv betydning for å skape vekst i regionen i samspill mellom
regionsentrene og naboene.
Hovedmålet i prosjektplanen for fase 2 om å «Bidra til å skape flere arbeidsplasser og øke
antallet innbyggere i Fjellregionen med Tynset og Røros som motorer i regional utvikling»
peker på de viktigste utfordringene for regionen.
Valget av hovedinnsatser for utarbeidelse av strategier og tiltak samt iverksettelse av disse,
innebærer at fokus rettes mot ressurser regionen har. Dette framstår som fornuftig.
Det er også viktig å se dette arbeidet i sammenheng med andre tiltak i regionen innen
næringsutvikling, kompetansebygging og rekruttering.
På denne bakgrunn anbefales det at Tynset kommune gir sin tilslutning til at prosjektarbeidet
kan fortsette med de valgte hovedinnsatsområdene.

Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Uten betydning.
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Rådmannens innstilling:
Tynset kommune slutter seg til planen for fase 2 av prosjektet «Tynset og Røros som motorer i
regional utvikling i Fjellregionen».
Det bevilges kr 50 000 pr år som blir Tynset kommunes egenandel i prosjektet.
Beløpet dekkes av næringsfondet, og utbetales på anmodning fra regionrådet for fjellregionen.
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